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GUERRA CIVIL ESPANYOLA ( EL FRONT DEL SEGRE-1938-) 
 
Objectius  

 

 Situar el conflicte en l’espai i el temps a partir de la realització d’un 
eix cronològic. 

 Descriure adequadament els escenaris militars que comprèn el Front 
del Segre 

 Relacionar la Batalla de l’Ebre amb els enfrontaments que es produïren 
al Front del Segre 

 Mostrar domini en l’ús del vocabulari històric a l’hora d’analitzar els 
diferents enfrontaments militars que emmarquen el Front del Segre. 

 Elaborar un itinerari de visita d’algunes de les zones afectades per les 
ofensives militars del Front del Segre 

 Exposar els principals esdeveniments que afectaren a la zona 
denominada el Front del Segre durant la Guerra Civil Espanyola. 

 Explicar les conseqüències de l’ocupació de Lleida per part de les 
tropes franquistes 

 Cercar i tractar adequadament la informació digital consultada 

 Argumentar les implicacions que tot conflicte bèl·lic comporta des del 
punt de vista humanitari, social, econòmic... 

 Mostrar interès per col·laborar amb els companys/es i per la feina ben 
feta. 

 
Descripció de l’activitat  

 La proposta es centra en el desenvolupament d’una WIKI. Els alumnes 
s’organitzen formant grups de treball cooperatius i han d’elaborar: un eix 
cronològic en format DIPITY i  una presentació de diapositives en format 
power point, o impress o prezi, a partir d’una acurada selecció d’imatges i 
d’una  síntesi sobre els efectes que la Guerra Civil va tenir al Front del Segre. 
També han de presentar i consensuar un itinerari de visita d’alguns dels 
escenaris d’aquest conflicte. Cada grup investiga  sobre els fets ocorreguts en 
un dels escenaris del front i ho exposa oralment a l’aula . El grup classe 
elabora conclusions i organitza la sortida. 
 

Recursos emprats 
Wikispaces, consulta de diferents pàgines web, format DIPITY, presentacions 
de diapositives amb power point, impress, prezi  
 
Temporització 
 

Comptant amb la sortida, 4 o 5 sessions de classe 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Alumnat de segon de batxillerat, també es pot utilitzar amb alumnes de quart 
d’ESO 
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Aspectes didàctics i metodològics  

Les activitats s’estructuren de la manera següent: 
Primera Sessió: El professor/a explica els aspectes més destacats de la Guerra 
Civil Espanyola: Les causes, els bàndols enfrontats, les ideologies de cada 
bàndol i  a grans trets, l’evolució militar del conflicte. Presenta la WIKI , es 
formen els grups de 3 o 4 alumnes i es mostren a partir de la WIKI,  les 
tasques a fer. 
Segona Sessió:  Els alumnes realitzen l’activitat inicial que consisteix en la 
realització d’un mapa conceptual en format word i un eix cronològic en 
format Dipity, distribuint-se les tasques entre els membres del grup, per tal 
de situar-se en l’espai i el temps. Posteriorment, comencen la investigació. 
Cada grup cerca la informació requerida per a donar resposta a les preguntes 
plantejades i va elaborant la seva investigació sobre un dels escenaris del 
Front del Segre. 
Tercera sessió: Els diferents grups exposaran de manera oral a l’aula les 
presentacions de diapositives en el format que han triat ( power point, prezi, 
impress)  i un cop fetes les presentacions dels diferents grups, de manera 
global , el grup-classe farà una síntesi general del conflicte. 
Quarta sessió: Es prepara la sortida i es realitza l’activitat final. 
Quinta sessió: Es realitza la sortida als escenaris del  Front del Segre, 
concretament es visiten: Vilanova de la Barca, El Merengue, Les trinxeres de 
la Sentiu de Sió i trinxeres i nius de metralladores de Bellmunt d’Urgell. 
La presentació de diapositives, el treball en grup es podran avaluar amb el 
model de rúbrica  .  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 Continguts: 
1. El desenvolupament de la guerra: El Front del Segre 
2. Repercussions de l’ocupació militar de Lleida per part del bàndol 

franquista 
Competències: 

1. Competència comunicativa 
2. Competència digital 
3. Competència de gestió i tractament de la informació 
4. Competència personal i interpersonal 
5. Competència de coneixement i interacció amb el món 

Processos: 
1. Anàlisi de fonts secundàries 
2. Debat i/o exposició oral 
3. Cerca i tractament de la informació 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat: 
La fitxa de treball de l’alumnat es troba en el document :MAT_ALUM_La 

Guerra Civil Espanyola ( El Front del Segre-1938). 
La proposta es basa en la wiki titulada: “El Front del Segre”, accessible des 

de: 
 

http://elfrontdelsegre.wikispaces.com/ 

http://elfrontdelsegre.wikispaces.com/


ARC-CERES 

 
Itinerari 
 

ITINERARI TITOL ELEMENT ORDRE 
La Segona República i la 
Guerra Civil 

La Guerra Civil Espanyola ( El Front del 
Segre-1938) 
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